
Espumante >            Nature/Extra Brut (entre 0 e 6 g/l)  Brut (até 12 g/l)          Extra sec (entre 12  e 17 g/l)       Sec (entre 17 e 32 g/l)

Tranquilo >            Seco (menos de 5g/l)     Meio seco               Doce (acima de 40g/l)

Cortiça maciça             Cortiça aglomerada     Rolha sintética               Tampa de rosca metálica  Outra (vidro, coroa etc.)

menos de R$ 50             de R$ 51 a R$ 80     de R$ 81 a R$ 110 de R$ 111 a R$ 140  acima de R$ 140

Produtor           Consultor   Distribuidor  Varejista

• COR >   Tinto               Branco         Rosado

• VOLUME >           litros          ou                  garrafas

• MADEIRA >  Estagiado em carvalho        Sem madeira         Parcialmente estagiado

• CARACTERÍSTICAS >       Alcoolicidade em %   Açúcar Residual em gramas por litro

• PROCESSO >  Vinho convencional        Vinho natural        Vinho biológico         Vinho biodinâmico

Demi-sec/Meio doce (entre 32 e 50 g/l)           Doce (acima de 50 g/l)

Licoroso  >            Forti� cado      Colheita tardia (ou uvas passi� cadas)

Ficha de Inscrição de Vinhos

Uma � cha por produto, por favor. 

PRODUTO
Nome do produto (exatamente como será reproduzido no Certi� cado de Premiação):

Safra  Região de Produção          Indicação de Origem (se houver)            Nº da categoria

Casta principal e %     Castas secundárias e cada %

tipo de vinho

dados da empresa

tipo de tampa

quantidade de produto em estoque

preço � nal da garrafa de 750 ml ao consumidor

quem realiza a inscrição:

Nome da empresa responsável pela inscrição:

CNPJ:     Endereço completo:

Tel. com DDD:    Email:       Website:

Nome da pessoa responsável:

Eu,          , abaixo assinado, na qualidade de representante da empresa produtora da amostra 

a ser inscrita no CVDB, declaro que, para todos os efeitos legais, tenho pleno conhecimento dos valores da inscrição e dos termos do regulamento do certame, tendo-os lido, 

compreendido e aceito em sua integralidade, sem qualquer reserva. Declaro outrossim que os produtos inscritos estão em conformidade com a legislação brasileira cabível.

Data:    Assinatura


